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SINDINOVA REÚNE EMPRESAS
DO POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA NA FRANCAL
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EDITORIAL

A

ções inovadoras têm sido destaque nas fábricas do polo calçadista de Nova Serrana. Para
reforçar a importância da inovação no
processo produtivo, o Sindinova realizou no dia 10 de maio o Seminário “Inovar para Crescer – Desafios do Crescimento”, em parceria com o SEBRAE e

a Codemig. A oportunidade de abordar
temas como mídias digitais e processos
produtivos foi endossada pela apresentação de cases de sucesso de empresas da região.
Outro viés da inovação diz respeito ao desenvolvimento de coleções, que
pode contar com o apoio do Conexão
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Inspiramais. O tradicional evento acontece no dia 20 de junho, no Sindinova, e
apresentará os estudos e antecipações
de tendências para o inverno 2018. Assim, as indústrias do polo calçadista de
Nova Serrana têm mais uma ferramenta
para mostrarem seu diferencial no mercado nacional e internacional.

EXPEDIENTE:
JORNAL SINDINOVA
PRESIDENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA
1º VICE–PRESIDENTE:
JUNIOR CÉSAR SILVA
2º VICE–PRESIDENTE:
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INSTITUTO PREVÊ CRESCIMENTO DAS
VENDAS DE CALÇADOS EM 2017

O

Instituto de Estudos e Marketing
Industrial (IEMI) prevê um cenário
positivo para o setor de calçados
em 2017. A estimativa do instituto é de
que a produção alcance a marca dos 808
milhões de pares, totalizando uma receita
da indústria de aproximadamente R$ 33
bilhões.
Para o varejo de calçados, o IEMI

estima que sejam comercializados 673,37
milhões de pares, gerando uma receita de
R$ 43,92 bilhões. Os números significam
um aumento de 1,5% e 6,5%, respectivamente, em relação a 2016.
“A crise econômica mudou os hábitos de consumo dos brasileiros e a queda nas vendas afetou quase todos os setores, mas aos poucos os consumidores

estão voltando a comprar”, afirma o diretor do IEMI, Marcelo Villin Prado. Conforme
ele, o varejo de calçados teve crescimento de vendas no primeiro trimestre e, em
maio, os negócios devem ter alta significativa com a comemoração do Dia das
Mães, segunda melhor data de vendas do
setor no ano, atrás apenas do Natal.
Fonte: Ablac
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Comunicação e marketing no departamento de vendas; Novas tecnologias no dia a dia da recepção;
Planejamento, agenda e administração do tempo; Redação empresarial; Organização de reuniões;
Apresentação pessoal, empresarial e nos processos de atendimento.
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FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA
CRESCEU 2,4% EM MARÇO, INFORMA CNI
Pesquisa Indicadores Industriais mostra ainda que massa salarial e rendimento dos trabalhadores também
aumentaram em março. No entanto, atividade e emprego registraram queda

O

faturamento real da indústria aumentou 2,4% em março frente a
fevereiro, na série livre de efeitos
sazonais. Esse foi o terceiro crescimento
do indicador nos últimos cinco meses, que
acumula alta de 5,5% no período. As informações são da pesquisa Indicadores Industriais divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no dia 3 de maio.
O emprego na indústria recuou
0,2% em março na comparação com fevereiro, na série dessazonalizada. Foi o
terceiro mês de queda consecutiva do
indicador após aumento de apenas 0,1%
em dezembro na comparação com novembro. No ano, o emprego acumula recuo de 0,7%. As horas trabalhadas, que
caíram 0,7% em março na série livre de
efeitos sazonais, também retraíram pelo
terceiro mês seguido e acumularam queda de 1,9% em 2017.
Já a massa salarial e o rendimen-

to cresceram pela primeira vez em cinco
meses. Enquanto a massa salarial aumentou 0,4% em março frente a fevereiro, o
rendimento teve alta de 1,2% no período,
na série dessazonalizada.
COMPARAÇÃO ANUAL
Todos os indicadores tiveram queda
no primeiro trimestre frente a igual período
de 2016. Na comparação, o faturamento recuou 6,7%, o emprego caiu 4,4% e as horas
trabalhadas reduziram 3,3%. Já a massa salarial é 5,6% inferior e o rendimento está 1,2%
abaixo do primeiro trimestre do ano passado.
De acordo com o economista Marcelo Azevedo, os indicadores continuam
oscilando sem mostrar tendência clara.
“No entanto, o cenário segue negativo,
pois os índices estão estabilizados em patamar bem abaixo dos registrados no ano
passado”, destaca.
Fonte: Agência CNI de Notícias

AÇO
SER MÃE É SER DE

ter força, dar sustento
e resistência para estar
sempre presente!
Nem mesmo a maior obra do
mundo compara-se a grandiosa
construção do seu amor.
UMA HOMENAGEM
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COMISSÃO DO SENADO DISCUTE
VANTAGENS DO SIMPLES
Presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, defendeu sistema que incentiva
a formalização e a geração de empregos no Brasil

O

de Pessoa Jurídica (CNPJ) do país.
O presidente do Sebrae ainda ressaltou que o crescimento da arrecadação
do Simples é dez vezes superior ao das receitas federais, o que comprova a eficácia
arrecadatória do Simples. Ele também defendeu uma reforma no sistema de cobrança do ICMS, que deveria ter regras únicas e
nacionais de cobrança. “A grande distorção
do sistema tributário se chama ICMS. Um
verdadeiro manicômio tributário. A nacionalização com regras únicas e nacionais é a
grande saída para simplificamos. O estado
continuará a receber o crédito, mas o sistema arrecadatório será único”.
Afif ainda salientou que o Simples
surgiu da necessidade de reversão do ambiente hostil para os pequenos negócios e
que esse é o grande modelo para o futuro
tributário do Brasil. “O empreendedorismo
é a saída para a geração de emprego e
renda. O empreendedorismo crescerá fortemente nos próximos anos e temos que
ser agentes facilitadores”. O secretário da
Micro e Pequena Empresa complementou
a argumentação do presidente do Sebrae
e enfatizou que o Estado não pode abrir

mão das conquistas do Simples. “A cada
janela de melhoria, surgem propostas que
colocam em risco o Simples. Não podemos permitir isso”.
PESQUISA
De acordo com levantamento feito
pelo Sebrae, 83% dos pequenos negócios
criados em 2012 e ligados a esse sistema
diferenciado de tributação sobreviveram
aos dois primeiros anos de vida, mais do
que o dobro das empresas não optantes.
Apenas 38% das empresas que estão no
Lucro Presumido ou no Lucro Real supe-

tecnologia

presidente do Sebrae, Guilherme
Afif Domingos, participou no dia
25 de abril de audiência pública na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado para falar sobre o Simples Nacional, regime diferenciado de tributação
voltado para as micro e pequenas empresas. Também participaram dos debates o
técnico da Fundação Getúlio Vargas Sérgio
Gustavo da Costa, o secretário de Micro e
Pequena Empresa, José Ricardo de Freitas, o senador José Pimentel (PT-CE) e o
deputado Jorginho Mello (PR-SC).
Afif destacou que o Simples tem
sido, nos dez anos de existência, um importante incentivador da formalização de
empresas e da geração de emprego. “Ele
pode ser considerado o maior programa
mundial de inclusão econômica e social.
Nos últimos dez anos, as micro e pequenas empresas abriram 10,7 milhões de
vagas, enquanto que as médias e grandes encerraram um pouco mais de um
milhão”. De acordo com o presidente do
Sebrae, existem hoje no Brasil 11,7 milhões
de pequenos negócios, o que corresponde a 97% de todos os cadastros nacionais

Com pesquisas, olhos
atentos e visão empresarial, buscamos novas
tecnologias para agregar
ainda mais valor ao setor.
Entre em contato para conhecer a cartela de cores do
Composto de TR e muito
mais novidades. Max Termoplásticos, o melhor em
Composto de TR.

em
termoplásticos

raram o primeiro biênio de vida. Ainda
de acordo com a pesquisa, um terço das
empresas optantes pelo Simples Nacional
confirmaram que estão sendo prejudicadas pela Substituição Tributária (ST). Dentro desse grupo, 72% afirmam ser alto ou
muito alto o tamanho do prejuízo. A Substituição Tributária impactou negativamente 48% das empresas na produção, 56%
das empresas no investimento, 68% das
empresas no lucro e 39% das empresas
no quadro de empregados.
Fonte: Agência Sebrae de Notícias
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SINDINOVA REÚNE EMPRESAS DO POLO
CALÇADISTA DE NOVA SERRANA NA FRANCAL
Ação apresentará mais de 30 marcas da região na feira paulista e conta com o apoio
da Prefeitura Municipal de Nova Serrana

O

Sindinova reunirá mais de 30 marcas em estande coletivo do polo
calçadista de Nova Serrana para
representarem a região na Francal 2017,
que acontece de 2 a 5 de julho, no Expo
Center Norte, em São Paulo. A feira é a
principal plataforma de lançamentos das
coleções de verão para a indústria e o varejo de calçados, bolsas e acessórios de
moda e representa o início da temporada
de negócios mais rentável do ano para o
setor, que dura cerca de nove meses.
Em reunião realizada no dia 4 de
maio com os participantes já confirmados, o secretário municipal de Indústria
e Comércio de Nova Serrana, Marcelo
Caires, anunciou a liberação de verba
municipal como subsídio para a participação dos fabricantes na feira. Caires
afirma que o subsídio é importante para
fomentar o desenvolvimento econômico da cidade. “Com esse incentivo, es-

ANTÔNIO AZEVEDO/SINDINOVA

peramos que haja maior visibilidade do
nosso produto no cenário nacional e
internacional, aumento nas vendas de
calçados e, consequentemente, mais
geração de empregos, nos mantendo
na posição de maior cidade contratadora do estado de Minas Gerais e a quarta
no Brasil”, enfatiza.
Em sua 49ª edição, a Francal reunirá as principais marcas do país, além
de dezenas de novas marcas que estão despontando no mercado. O polo
calçadista de Nova Serrana tem sido
representado na feira em suas últimas
edições através de iniciativas particulares de empresários e, em 2017, retorna
à feira em estande coletivo para apresentar as transformações do arranjo
produtivo local nos últimos anos. Em
menos de 10 anos, o APL transformou
sua cadeia produtiva drasticamente e,
hoje, tem 65% de sua produção voltada

à moda feminina.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE NOVA SERRANA, MARCELO CAIRES, ANUNCIOU AO
EXPOSITORES CONFIRMADOS A LIBERAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO
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FABRICANTES DO POLO CALÇADISTA APRESENTAM
CASES DE SUCESSO NO “INOVAR PARA CRESCER”
Seminário realizado pelo Sindinova, SEBRAE e CODEMIG contou com palestras de especialistas em inovação e empreendedorismo

D

escobrir como a inovação pode
melhorar a gestão dos negócios.
Esta foi a proposta do Seminário
“Inovar para Crescer – Desafios do Crescimento”, evento realizado pelo Sindinova, SEBRAE e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig) no dia 10 de maio. A proposta
aos empreendedores faz parte do projeto Sebraetec, uma inovadora ferramenta
criada pelo Sebrae para facilitar o acesso
dos pequenos negócios a serviços tecnológicos e de inovação para a melhoria de processos, produtos e serviços. Na
programação, duas palestras foram conduzidas por renomados especialistas.
Na primeira, o consultor e professor

Allysson Lisboa abordou o tema “Mídias
digitais e desenvolvimento de coleções:
uma via de mão dupla”. Com experiência
de mais de duas décadas em mídias impressa e digital, Lisboa apresentou cases
de inovação produzidos por marcas famosas, enfatizando a necessidade de se
ter estratégia para usar as redes sociais de
forma eficaz. “O consumidor espera mais
da marca que ele consome. Se um post
não tem nada a oferecer além de uma
simples propaganda, ele será apenas mais
um em meio a tantos outros e não criará
com seu cliente uma relação que fortaleça
a venda do produto”, defende.
Em seguida, o especialista Paulo
Victor Guerra abordou o tema “Inova-

ção em processos produtivos”. De forma
prática, Guerra apresentou à plateia as
vantagens de se inovar coletivamente.
“Inovação custa caro e, mesmo sabendo da importância de se investir, nenhuma empresa consegue ser exclusiva no
pioneirismo. O ambiente sindical é uma
das alternativas de proporcionar novas
tecnologias a quem produz com custo
reduzido e com os mesmos resultados”,
afirma o palestrante.
CASES DO POLO
Ao abordar o projeto Sebraetec, a
analista técnica do SEBRAE, Andrea Furtado, apresentou cases de sucesso de fábricas do polo calçadista. As empresas Tina

Teen, de Nova Serrana, e Primus Prime,
de Perdigão, tiveram seus processos criativos e produtivos realinhados através do
projeto, com o objetivo de melhorar seus
resultados. “A fábrica passou por mudanças na área de criação e desenvolvimento,
que foram profundas no sentido de trazer
para nosso produto a verdadeira identidade da marca e da empresa”, comenta
Jasielle Oliveira, proprietária da Tina Teen.
Para Fábio Santos, proprietário da Primus
Prime, a inovação foi crucial para que a
empresa se tornasse mais produtiva. “Somos uma empresa com apenas seis anos
de existência e a gestão de processos realizada através do Sebraetec nos tornou
mais inovadores e competitivos”, afirma.

Cuidar hoje do amanhã.
CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

A UNIMED SABE QUE SEUS PLANOS
SÃO IMPOR
IMPORTANTES
PORTAN
T TES PARA SUA VIDA E SE CUIDAR
TAN
É A MANEIRA DE VOCÊ REALIZAR CADA UM DELES.
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II OLIMPÍADA AMBIENTAL CONTA COM
O APOIO DO SINDINOVA
Em 2017, evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação abordará a preservação dos biomas brasileiros

P

ensando em formar alunos para a
cidadania e promover a educação
de qualidade, a secretaria de Educação, em parceria com o Sindinova e
o Sicoob Credinova, realizará a II Olimpíada Ambiental de Nova Serrana. Este
ano, o tema escolhido é: “Preservação
dos biomas brasileiros”. O projeto envolve diversos setores, como Prefeitura
Municipal, escolas, igrejas, Polícia Militar, Copasa, Cemig e Codema, a fim de
frisar conceitos como sustentabilidade,
economia e preservação do meio ambiente.
Poderão participar da II Olimpía-

da Ambiental professores e alunos da
educação infantil ao 3º ano do ensino
médio das redes municipal e estadual
de Educação. Os participantes produzirão um texto em língua portuguesa
com o tema proposto. As categorias
textuais são: Desenho Livre (1º período);
Desenho com frase (2º período); Quadrinha (2º ano do ensino fundamental);
História em quadrinhos (3º ano); Fábula
(4º ano); Poema ou cordel (5º ano); Paródia contos de fadas (6º ano); Notícia
(7º ano); Outdoor - desenho e frase (8º
ano); Charge (9º ano); Crônica (1º ano);
Artigo de opinião (2º ano); e Resenha

crítica (3º ano).
Para a secretária de Educação,
Neusa Lago, o evento é uma maneira de
envolver professores, alunos e toda comunidade escolar em torno de um tema
de relevância para sociedade. “A Olimpíada Ambiental vai além de um concurso:
a ação pedagógica promove a formação
cidadã e ética do indivíduo, não só na
formalidade de conteúdos, mas cumprindo com o papel social da educação
e aprimorando o processo de leitura e
escrita dos alunos”.
O tema escolhido será trabalhado
de forma interdisciplinar durante todo o

período da Olimpíada Ambiental. Produzidos os textos, as escolas deverão desenvolver ações de exposição do trabalho para comunidade escolar. Os textos
deverão ser entregues à comissão avaliadora até o dia 13 de junho. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 29
de junho, no Auditório Romeu Coelho, e
premiará todos os professores e alunos
finalistas (1º e 2º lugares) de cada categoria. Mais informações pelo telefone
3226-9049.
Fonte: ASCOM Prefeitura Municipal de
Nova Serrana
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NOVA SERRANA RECEBE CONEXÃO INSPIRAMAIS
INVERNO 2018
By Brasil Components and Chemicals e Assintecal trazem inspirações e novas referências para o inverno 2018

N

o dia 20 de junho, às 19 horas, no
Sindinova, Nova Serrana e região
terão a chance de conhecerem as
inspirações de materiais para o Inverno
2018 no Conexão Inspiramais. A designer e consultora do Núcleo de Design da
Assintecal, Tatiana Souza, apresentará a
pesquisa desenvolvida com inspirações e
referências para o setor de componentes
para o Inverno 2018.
O Conexão Inspiramais é um ciclo
de palestras que tem início com a pesquisa
de inspirações e referências de moda. Esta
pesquisa é desenvolvida com as empresas
participantes do Fórum de Inspirações, contando com a coordenação do estilista Walter Rodrigues e com curadoria para criação
e desenvolvimento de materiais inovadores
em design e tecnologia nas empresas participantes através de consultores.
A finalidade do projeto é promover
o desenvolvimento de materiais inovadores que tenham a capacidade de transmitir valores essenciais e verdadeiros ao
consumidor, algo fundamental para que
as empresas obtenham sucesso. O projeto conta com uma equipe de profissionais

amplamente capacitados em suas áreas de atuação, que realizam consultorias
com a finalidade de orientar as empresas
participantes do projeto para o desenvolvimento de produtos que contenham
elementos únicos e ao mesmo tempo
globais, dessa forma, tornando-as mais
competitivas no mercado.
Os materiais desenvolvidos com
as empresas participantes são lançados
no Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes, cuja próxima
edição ocorre dias 03 e 04 de julho, em
São Paulo/SP. Até lá, o Conexão Inspiramais percorre o Brasil, apresentando estas inspirações e tendências. O Conexão
Inspiramais e o Inspiramais são eventos
realizados pela Associação Brasileira de
Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e By
Brasil Components and Chemicals - ação
de incentivo às exportações executada
em parceria entre a Assintecal e a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) – e com apoio
do Sebrae.
Fonte: Agência Cápsula

OS MATERIAIS DESENVOLVIDOS COM AS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CONEXÃO INSPIRAMAIS SÃO LANÇADOS NO INSPIRAMAIS – SALÃO DE DESIGN E INOVAÇÃO DE COMPONENTES, CUJA PRÓXIMA EDIÇÃO OCORRE
DIAS 03 E 04 DE JULHO, EM SÃO PAULO

SERVIÇO
Conexão Inspiramais – Nova Serrana - PALESTRA INVERNO 2018
Palestrante: Tatiana Souza
Data: 20/06 - Horário: 19 horas
Local: Sindinova (Rua Antônio Martins, 831, Centro)
Mais informações: (37) 3228-8500 ou e-mail: design@assintecal.org.br
Inscrições: http://www.inspiramais.com.br/agenda
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SAIBA QUEM É O SEU CLIENTE E USE ESTAS
INFORMAÇÕES AO SEU FAVOR

O

s vendedores do varejo físico enfrentam grande concorrência do
e-commerce nos dias de hoje.
Por conta da facilidade de acesso às lojas
virtuais, a forma como as pessoas compram mudou muito nos últimos anos.
Apesar disso, a internet não precisa ser
vista como inimiga no vendedor offline,
mas, sim, como aliada. Existe uma série
de atitudes que o vendedor pode tomar
para se dar bem no varejo e conseguir
captar cada vez mais clientes. Caio Bretones, CEO da Mobile2You, listou algumas
delas. Confira:

1) SAIBA QUEM SÃO
SEUS CLIENTES
É comum que, em seus smartphones, as pessoas possuam aplicativos muito
diversificados, como redes sociais, jogos e
suas lojas preferidas. Ao fazer a união entre
as redes sociais e os aplicativos das lojas,
fica mais fácil retirar informações preciosas
para aumentar suas vendas.
Diferente de antigamente, quando
era necessário ir até a loja para adquirir o
produto de interesse, hoje temos o comprador multicanal, que é aquele cliente
que sabe o que deseja aproveita a melhor oportunidade para comprar o item.
Isso pode acontecer por meio de pontos
acumulados, cupons de desconto, ou até

mesmo em datas especiais como é o
caso da Black Friday.
Existe também o comprador omni,
que é o cliente que faz uso de todos os
canais de compra possíveis, que podem
ser tanto na internet quanto em lojas físicas. Ele também usa as redes sociais para
encontrar ofertas.
2) USE SUAS INFORMAÇÕES
Pode ser muito simples entender
o que seus cientes gostam, onde moram,
quais lugares frequentam e que costumam
comprar online. Basta fazer uma simples
consulta aos seus perfis em redes sociais. Com essas informações em mãos,
você pode pensar em promoções, ações
e eventos voltados para o seu consumidor, voltando a atenção dele para sua loja.
Reunir as informações e compará-las também pode indicar o que grande parte dos
seus clientes gosta, permitindo que você
pode modele sua loja física de acordo com
gosto dos compradores, aumentando a
atratividade do espaço para os clientes.
3) COMBINE O MELHOR
DOS MUNDOS
Comprar online tem muitas vantagens, mas adquirir produtos em lojas
físicas também apresenta benefícios. Por
que fazer o seu cliente escolher se ele
pode ter os dois? Atualmente, está em

alta um modelo de vendas conhecido
como BOPIS (“Buy Online Pickup In Store”, ou “Compre online e retire na loja”,
em tradução livre), que permite ao cliente
comprar pela internet e retirar os produtos
direto na loja, no momento que for mais
conveniente para ele. Com isso, ele economiza no frete e, em algumas situações,

ganha tempo, pois o prazo de entrega
para a loja pode ser menor do que para a
residência do comprador. O vendedor do
varejo também ganha a oportunidade de
impactar o comprador por meio de ações
e promoções.
Fonte: Varejista
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Colunista: Robson Braga de Andrade
Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

A

reforma da Previdência é urgente e
imprescindível. No formato atual, o
sistema brasileiro é inviável do ponto
de vista financeiro. Só a mudança das regras
vai garantir o pagamento dos benefícios a
milhões de aposentados no futuro. Além
disso, é preciso combater os privilégios de
alguns grupos e gerar condições para o
crescimento sustentado da economia.
Todos os servidores públicos e os
trabalhadores da iniciativa privada deveriam contribuir e se submeter às mesmas
regras. Não é mais possível conviver com
múltiplos regimes previdenciários, que
concedem benefícios exagerados a uns e
exíguos a outros. É necessário fixar idade e tempo mínimos de contribuição para
a aposentadoria, com valor proporcional
aos anos de efetivo recolhimento.
Os gastos previdenciários são o
maior fator de desequilíbrio das contas
públicas. Em 2016, o déficit com o pagamento dos 29,2 milhões de beneficiários
no setor privado foi de R$ 150 bilhões,

UMA REFORMA INADIÁVEL
valor, em termos reais, 60% superior ao
de 2015. A previsão é de R$ 182 bilhões
neste ano e R$ 202 bilhões (2,8% do PIB)
em 2018. Segundo projeções oficiais, sem
a reforma, as despesas passarão de 8,3%
do PIB neste ano para 17,2% em 2060.
Os estados, em condição de penúria, convivem com regimes previdenciários
próprios também falidos. O déficit da Previdência dos 26 estados e do Distrito Federal
foi de R$ 89,6 bilhões em 2016. Sem a reforma, governadores terão ainda mais dificuldade para manter serviços como atendimento hospitalar, educação e segurança.
A situação alarmante da Previdência no Brasil ê resultado de sérias distorções, como a aposentadoria precoce. A
idade média para os trabalhadores no
setor privado é de 58 anos - por tempo
de contribuição é ainda menor, de 54,7
anos. No serviço público, a média é de
60,7 anos.
No Brasil, muitas pessoas começam
a usufruir dos benefícios aos 50 anos, no

auge da capacidade intelectual, quando ainda deveriam estar trabalhando. Isso é absurdo. A idade média para a aposentadoria
de homens é de 65,2 na Turquia, 65,9 nos
Estados Unidos, 70,9 no Chile, 72 no México
e 72,9 na Coréia do Sul, por exemplo.
Outras deturpações graves são o
acúmulo de benefícios, as pensões pagas
a viúvas por longo tempo e os valores excessivos recebidos por algumas categorias.
Os regimes próprios dos 2,7 milhões de
beneficiários do serviço público tiveram um
déficit de R$ 155,7 bilhões em 2016. Aposentados do Poder Legislativo, por exemplo, recebem, em média, R$ 28.593 por
mês. No Judiciário, o valor é de R$ 22.245;
e no Ministério Público, de R$ 18.137.
Enquanto isso, o teto do regime do
setor privado é de R$ 5.531. Cerca de 64%
dos beneficiários recebem um salário mínimo, fixado hoje em R$ 937. A população
mais carente, a que mais precisa da Previdência, não será afetada pela reforma.
Pelo contrário, tende a se beneficiar com

o progressivo equilíbrio das contas.
A Previdência Social brasileira é um
instrumento importante de distribuição
de renda, mas continua operando com
uma mentalidade de tempos passados,
enquanto a economia demanda mecanismos para enfrentar os novos desafios
do século 21. Os países mais avançados,
e muitos ainda em desenvolvimento, já
acordaram para essa realidade e estão
atualizando os seus regimes. Essa reforma
não ê uma invenção brasileira, mas uma
exigência em todo o mundo.
A reforma, cuja votação o Congresso Nacional promete concluir ainda
neste ano, será boa para quase todos os
brasileiros. Por isso, a indústria e os demais
setores da economia apoiam essa iniciativa essencial para acabar com privilégios
na concessão das aposentadorias, contribuir para o equilíbrio das contas públicas
e incentivar o retorno dos investimentos e
do crescimento. Essa iniciativa de modernização do país é inadiável.
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